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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator apela à definição de um elevado padrão de inovação na legislação que rege o EIT no 
seu novo Programa Estratégico de Inovação (PEI) para 2021-2027.

Pese embora o caráter crítico da educação empresarial e no domínio do empreendedorismo, o 
EIT é igualmente um instituto tecnológico. A invenção científica e técnica é também a base 
para a inovação duradoura e de qualidade. O ensino técnico deve, por conseguinte, ser 
também uma das principais prioridades de todas as CCI e das instituições de ensino superior 
que colaboram com o Instituto.

1. O PEI estabelece a estratégia, os objetivos e as prioridades do EIT para o período 2021-
2027 e define as suas principais ações, os resultados e os recursos necessários para esse 
período. 

2. Assegura o alinhamento do EIT com o Horizonte Europa.

3. Garante a cooperação e ações complementares com outros programas, prioridades e 
compromissos pertinentes da União.

4. Além disso, introduz o Mecanismo Regional de Inovação (MRI), que contribui para um 
maior equilíbrio geográfico.

O relator acolhe com agrado a proposta da Comissão e o papel do EIT na promoção da 
competitividade da UE através do seu apoio ao ecossistema de inovação, na medida em que o 
Instituto contribuiu com êxito para o crescimento do «triângulo do conhecimento». 

O EIT representa um dos principais motores da inovação orientada para objetivos, podendo 
responder aos desafios da sociedade em domínios como: a inovação sustentável; a inovação e 
as competências empresariais na perspetiva da aprendizagem ao longo da vida; elevados 
padrões de ensino superior técnico e empresarial; novas soluções orientadas para o mercado 
para enfrentar os desafios globais; sinergias e valor acrescentado em todo o programa 
Horizonte Europa.

O relator regista alguns êxitos significativos, nomeadamente no que se refere a: 

- CCI InnoEnergy – Armazenamento de energia – supercondensadores de «grafeno 
curvado» nos setores automóvel e aeroespacial, com um carregamento em menos de 
2 segundos e uma vida útil superior a um milhão de utilizações,

- CCI ClimateChange – Utilização de energia – Dispositivo de climatização automática – 
atualmente o principal concorrente da Google Nest na Europa,

- CCI Health – Dispositivos móveis que permitam a predição das doenças de longa 
duração, como a doença de Alzheimer e a fibrilação auricular.

O relator reconhece os êxitos das CCI existentes e solicita que o EIT continue a promover o 
seu crescimento e impacto e acompanhe a sua transição para a sustentabilidade financeira 
após o fim dos acordos-quadro de parceria.
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O relator congratula-se com o lançamento proposto, em 2021, de uma nova CCI no domínio 
das indústrias culturais e criativas (ICC) para explorar o potencial da criatividade baseada na 
cultura, em particular o desenvolvimento digital e tecnológico, e ajudar a reforçar a 
competitividade da Europa e o crescimento inteligente.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Objetivos gerais

Os objetivos gerais do EIT são:
a) Reforçar os ecossistemas de 
inovação sustentáveis baseados em 
desafios, em toda a União, que 
contribuam para enfrentar os desafios 
globais;
b) Promover o desenvolvimento de 
competências empresariais e de inovação 
numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida, reforçando nomeadamente 
as capacidades das instituições de ensino 
superior em toda a União, e apoiar a 
respetiva transformação empresarial; 
assim como
c) Trazer para o mercado novas 
soluções para os desafios globais e 
societais.
O EIT deve desenvolver sinergias com 
outros programas da União e trazer valor 
acrescentado ao Horizonte Europa. A 
aplicação será assegurada através do 
apoio às CCI e de atividades coordenadas 
pelo EIT.
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Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
Objetivos específicos

Os objetivos específicos do EIT são:
a) Aumentar o impacto das CCI e a 
integração do triângulo do conhecimento;
b) Aumentar a capacidade de 
inovação do setor do ensino superior, 
promovendo as instituições de ensino 
superior;
c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT para fazer face às disparidades no 
que respeita à capacidade de inovação em 
toda a União.

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-C
Lançamento de uma nova CCI no 
domínio das indústrias culturais e 

criativas
1. Durante o período de 2021 a 2027, 
será lançada uma nova CCI no domínio 
das indústrias culturais e criativas (ICC) 
para explorar o potencial da criatividade 
baseada na cultura, ajudar a reforçar a 
competitividade da Europa e o 
crescimento inteligente e dar resposta aos 
desafios societais.
2. A CCI no domínio das ICC deve:
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a) Fomentar a inovação técnica, 
ligando as empresas e a investigação em 
todos os setores e disciplinas a nível local, 
regional, nacional e da União;
b) Formar a próxima geração de 
inovadores nas ICC, dotando-a das 
competências empresariais técnicas e 
digitais necessárias para prosperar num 
ambiente em rápida mutação;
c) Contribuir para o desenvolvimento 
das condições-quadro certas para 
transformar ideias em novos 
desenvolvimentos tecnológicos e inovação 
social capazes de melhorar a qualidade de 
vida em benefício dos cidadãos da UE;
d) Proporcionar as condições 
necessárias para assegurar a criação de 
um quadro para a certificação das 
competências e estudos artísticos, 
culturais e criativos, bem como o 
concomitante reconhecimento dos 
diplomas e outras competências entre os 
Estados-Membros, a fim de promover a 
mobilidade, a visibilidade e o acesso às 
oportunidades, sem discriminação dos 
cidadãos europeus que exercem o seu 
direito à livre circulação;
e) Promover a criação e o 
desenvolvimento de novas empresas nas 
ICC, mobilizando investimentos, os 
recursos necessários e um compromisso a 
longo prazo por parte do setor 
empresarial, em complemento de outras 
ferramentas;
f) Criar sinergias com as CCI 
existentes, bem como com outras 
parcerias, programas e iniciativas 
europeus para impulsionar a inovação 
para além das ICC noutros setores da 
economia; e
g) Reforçar a posição da União 
enquanto ator global nas ICC, 
aproveitando a criatividade e a 
diversidade cultural dos cidadãos da 
União e promovendo a visibilidade e a 
promoção da cultura e da inovação 
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europeias em todo o mundo.

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 
capacidade de inovação dos Estados-
Membros e da União Europeia. Foi 
pioneiro na integração da educação, das 
empresas e da investigação (triângulo do 
conhecimento), colocando uma forte tónica 
nos talentos e nas competências na área do 
empreendedorismo e da inovação. A 
avaliação intercalar do EIT realizada em 
2018 confirmou que a fundamentação 
global do EIT permanece válida e que 
continua a ser relevante o modelo de 
integração do triângulo do conhecimento 
impulsionado pela inovação.

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 
capacidade de inovação dos Estados-
Membros e da União Europeia. Foi 
pioneiro na integração da educação, das 
empresas e da investigação (triângulo do 
conhecimento), colocando uma forte tónica 
nos talentos e nas competências na área do 
empreendedorismo e da inovação. A 
avaliação intercalar do EIT realizada em 
2018 confirmou que a fundamentação 
global do EIT permanece válida e que 
continua a ser relevante o modelo de 
integração do triângulo do conhecimento 
impulsionado pela inovação. O valor 
acrescentado do EIT reside no seu modelo 
único de inovação, que deve ser 
preservado e promovido pelo PEI.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
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capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas e a utilização 
insustentável dos recursos naturais, a 
transformação digital, as mudanças 
demográficas ou o futuro dos cuidados de 
saúde e dos alimentos.

capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, a investigação, as empresas, 
as organizações públicas e do terceiro 
setor e a sociedade civil para contribuir 
para a resposta aos desafios globais 
relacionados com as alterações climáticas e 
a utilização insustentável dos recursos 
naturais, a transformação digital, as 
mudanças culturais e demográficas ou o 
futuro dos cuidados de saúde e dos 
alimentos.

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com a [proposta Horizonte Europa] de um 
novo programa-quadro de investigação e 
inovação para o período 2021-2027, a 
Comissão Europeia assumiu o firme 
compromisso de reforçar o potencial de 
inovação da Europa, com vista a poder 
responder aos desafios do futuro. O papel 
distintivo do EIT na promoção da inovação 
através da aproximação das empresas, da 
educação, da investigação, das autoridades 
públicas e da sociedade civil é reforçado 
pela sua importância no [pilar Europa 
Inovadora] da [proposta Horizonte 
Europa]. A [proposta Horizonte Europa] 
reflete a ambição cada vez mais afirmada 
da UE em matéria de inovação e a 
necessidade de a concretizar.

Com o Horizonte Europa, a Comissão 
Europeia assumiu o firme compromisso de 
reforçar o potencial de inovação da Europa, 
com vista a poder responder aos desafios 
do futuro. O papel distintivo do EIT na 
promoção da inovação através da 
aproximação das empresas, da educação, 
da investigação, das autoridades públicas e 
da sociedade civil é reforçado pela sua 
importância no [pilar Europa Inovadora] do 
Horizonte Europa. O Horizonte Europa 
reflete a ambição cada vez mais afirmada 
da UE no domínio da ciência e da 
tecnologia. O EIT deve proporcionar a 
excelência necessária nas áreas do 
ensino, do empreendedorismo e da 
inovação técnica.

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização2, que 
se pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros.

Cada CCI está organizada em torno de 
centros de colocalização2. que se 
pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros.

__________________ __________________
2 Um centro de colocalização é uma área geográfica 
onde os principais parceiros do triângulo do 
conhecimento estão baseados e podem facilmente 
interagir, constituindo o ponto de contacto para a 
atividade das CCI nessa área.

2 Um centro de colocalização é uma área geográfica 
onde os principais parceiros do triângulo do 
conhecimento estão baseados e podem facilmente 
interagir, constituindo o ponto de contacto para a 
atividade das CCI nessa área.

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT3, em especial a nível 
de mestrado e doutoramento;

— atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT3, em especial a nível 
de mestrado e doutoramento, em todos os 
domínios STEAM;

__________________ __________________
3 O rótulo EIT é um selo de qualidade atribuído 
pelo EIT a um programa de ensino de uma CCI, que 
cumpre critérios de qualidade específicos 
relacionados, nomeadamente, com a educação para 
o empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

3 O rótulo EIT é um selo de qualidade atribuído 
pelo EIT a um programa de ensino de uma CCI, que 
cumpre critérios de qualidade específicos 
relacionados, nomeadamente, com a educação para 
o empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

— atividades de apoio à inovação para 
desenvolver produtos, processos e serviços 
inovadores que deem resposta a uma 
oportunidade de negócio específica;

— atividades de inovação e 
empresariais para ajudar a desenvolver 
produtos, processos e serviços inovadores 
que deem resposta a uma oportunidade de 
negócio específica e apresentem um valor 
societal acrescentado;

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

A abordagem do EIT contribui para 
inovações incrementais e disruptivas, a fim 
de resolver eficazmente as deficiências do 
mercado e ajudam a transformar as 
indústrias. Permite a criação de estratégias 
empresariais de longo prazo para fazer face 
a desafios globais e contribui para criar 
condições de enquadramento essenciais ao 
bom funcionamento do ecossistema de 
inovação e ao desenvolvimento da 
inovação.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, as economias de hoje 
são cada vez mais motivadas pelas 
competências e pelas capacidades de 
pessoas e organizações transformarem 
ideias em produtos e serviços. As 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são hoje 
fundamentais, em especial nos domínios 
tecnológico e científico, mas também, cada 
vez mais, noutras disciplinas. Há uma 
grande necessidade de reforçar ainda mais 

Em primeiro lugar, as sociedades e as 
economias de hoje são cada vez mais 
motivadas pelas competências e pelas 
capacidades de pessoas e organizações 
transformarem ideias em produtos, serviços 
e processos. As competências em matéria 
de inovação e uma cultura de 
empreendedorismo são hoje fundamentais, 
em especial nos domínios tecnológico e 
científico, mas também, cada vez mais, 
noutras disciplinas, como as artes e as 
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a capacidade de inovação das instituições 
de ensino superior na Europa. O EIT está 
numa posição única para concretizar este 
objetivo no quadro do Horizonte Europa.

humanidades. Há uma grande necessidade 
de reforçar ainda mais a capacidade de 
inovação das instituições de ensino 
superior na Europa. O EIT está numa 
posição única para concretizar este objetivo 
no quadro do Horizonte Europa.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação e a 
sustentabilidade. As iniciativas que visam 
desenvolver redes de inovação e prestar 
serviços que favorecem a criação, a 
partilha e a transferência de conhecimentos 
desempenham um papel fundamental na 
promoção das interações entre empresas, 
universidades, organismos de investigação, 
governos e indivíduos em todos os 
domínios. Ainda assim, os desempenhos 
em termos de investigação e inovação em 
toda a UE, tal como ressaltam do Painel 
Europeu da Inovação, variam 
consideravelmente. É fundamental que a 
inovação seja inclusiva e esteja enraizada 
nos territórios locais e regionais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais e regionais e a proporcionar novos 
modelos para uma economia sustentável.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT, enquanto parte integrante do A excelência é o principal motor do EIT, 
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programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI farão parte das 
parcerias europeias institucionalizadas, o 
que significa que serão pautadas por um 
conjunto de princípios e critérios 
relacionados com o ciclo de vida, 
assegurando assim uma abordagem mais 
coerente, aberta e orientada para os efeitos. 
Os objetivos gerais do EIT refletem, por 
conseguinte, o seu papel global no 
Horizonte Europa e o seu lugar no [pilar 
Europa Inovadora].

que procura alargar a ambição das CCI 
existentes e incentivar a mais elevada 
qualidade da investigação e inovação nas 
comunidades de inovação. A distribuição 
geográfica e a contribuição para os 
esforços de preenchimento das lacunas de 
inovação nos Estados-Membros e países 
associados é uma parte importante do 
programa estratégico do EIT para 
2021-2027, a par do alargamento das 
oportunidades do ensino superior de 
elevada qualidade aos países, em 
particular, aos países e regiões com 
resultados moderados e modestos a nível 
de inovação, identificados do Mecanismo 
Regional de Inovação («MRI»). O EIT, 
enquanto parte integrante do programa 
Horizonte Europa, contribuirá para o 
reforço da capacidade inovadora da 
União e a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI tornar-se-ão 
parte das parcerias europeias 
institucionalizadas, o que significa que 
serão pautadas por um conjunto de 
princípios e critérios relacionados com o 
ciclo de vida, tal como previsto no 
Horizonte Europa, assegurando assim uma 
abordagem mais coerente, transparente, 
aberta e orientada para os efeitos. Os 
objetivos gerais do EIT refletem o seu 
papel global no Horizonte Europa e o seu 
lugar no [pilar Europa Inovadora].

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos no Horizonte Europa. O 
EIT continuará a apoiar as suas 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar a qualidade das 
comunidades de inovação da União que 
contribuem para enfrentar os desafios 
globais. Fá-lo-á através da promoção da 
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investigação e das empresas, criando assim 
ambientes propícios à inovação, do 
impulso e apoio a uma nova geração de 
empreendedores e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, irá 
em especial:

integração da educação de alto nível 
técnico, da investigação e das empresas, 
criando assim ambientes propícios à 
inovação, do impulso e apoio a uma nova 
geração de empreendedores e do estímulo à 
criação de empresas inovadoras em estreita 
sinergia e complementaridade com o 
Conselho Europeu de Inovação. Neste 
contexto, irá em especial:

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto -1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Incentivar um ensino científico e 
técnico de alto nível, que seja equilibrado 
em termos de género, em todos os 
Estados-Membros;

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Trabalhar em prol do equilíbrio de 
género no ensino técnico e empresarial 
em todos os Estados-Membros;

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Reforçar ecossistemas de inovação 
sustentáveis em toda a Europa;

(1) Reforçar ecossistemas de inovação 
sustentáveis em toda a União;
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Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Promover a inovação e o 
empreendedorismo através de uma melhor 
educação;

(2) Promover o desenvolvimento de 
competências empresariais e de inovação 
numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida, reforçando nomeadamente 
as capacidades das instituições de ensino 
superior em toda a União, e apoiar a 
respetiva transformação empresarial, 
incluindo no domínio do 
empreendedorismo social;

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Serão igualmente exploradas oportunidades 
de sinergias entre o eixo «Partilha de 
Excelência» do Horizonte Europa e as 
atividades de sensibilização apoiadas pelo 
EIT. Em especial, os países visados pelo 
eixo «Partilha de Excelência» do programa 
Horizonte Europa poderão capitalizar as 
competências e o apoio do EIT para o 
desenvolvimento de atividades a jusante 
(ou seja, próximas do mercado), enquanto 
grupo-alvo para as atividades de 
sensibilização do EIT.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A integração do triângulo do conhecimento 
pelo EIT e pelas CCI na UE, nos Estados-
Membros e nos níveis regional e local 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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continuará a ser essencial para reforçar os 
ecossistemas de inovação e torná-los 
sustentáveis, bem como para desenvolver 
novas soluções para desafios globais. O 
EIT continuará a apoiar um conjunto de 
CCI (ver figura 2) e a reforçar a sua 
plataforma de sucesso para o lançamento, o 
desenvolvimento e a gestão dessas 
comunidades. As CCI continuarão a 
funcionar através de centros de 
colocalização e a zelar pela sua 
sustentabilidade financeira a fim de, a 
longo prazo, deixarem de estar 
dependentes da subvenção do EIT (o mais 
tardar, ao fim de 15 anos), através da 
mobilização de investimento público e 
privado.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes.

A fim de melhorar o equilíbrio geográfico, 
o EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O orçamento do EIT dedicado à execução 
das atividades do MRI será de, pelo 
menos, 10 % do financiamento total para 
apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas em todos os países elegíveis para o 
MRI. O apoio do MRI deve fomentar o 
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equilíbrio de género em todos os 
domínios.

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT 
dedicado à execução das atividades do 
MRI será de, pelo menos, 10 % do 
financiamento total para apoio às CCI, 
multiplicando assim o número de 
parceiros de CCI das regiões visadas. As 
atividades apoiadas através do MRI terão 
por objetivo:

O EIT assegurará que as suas atividades 
do MRI sejam utilizadas para atrair e 
facilitar a integração de potenciais novos 
parceiros que acrescentem mais-valia às 
CCI, ampliando assim a cobertura pan-
europeia do EIT, e estejam totalmente 
integradas nas estratégias plurianuais das 
CCI. O Mecanismo Regional de Inovação 
do EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI, dessa forma 
alargando o alcance pan-europeu do EIT. 
O EIT continuará a prestar orientação e 
apoio às CCI na elaboração e execução das 
estratégias plurianuais do MRI. As 
atividades do MRI prosseguirão com um 
apoio renovado à capacidade de inovação 
dos países UE-13 cujo desempenho nessa 
área seja insuficiente, bem como de outros 
países com desempenho moderado e 
modesto. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— melhorar as capacidades de 
inovação do ecossistema local, através de 
ações de reforço das capacidades e de 

— melhorar as capacidades de 
inovação do ecossistema local, através de 
ações de reforço das capacidades e de 
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interações mais estreitas entre os 
intervenientes locais no domínio da 
inovação (clusters temáticos, redes, 
autoridades regionais, instituições de 
ensino superior, organismos de 
investigação, instituições de educação e 
formação profissionais);

interações mais estreitas entre os 
intervenientes locais no domínio da 
inovação (PME, clusters temáticos, redes, 
autoridades regionais, instituições de 
ensino superior, organismos de 
investigação, instituições de educação e 
formação profissionais);

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

— apoiar o objetivo de atrair novos 
parceiros para as CCI através da criação 
de novos centros de colocalização, a fim 
de melhorar o equilíbrio geográfico;

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— associar os ecossistemas de 
inovação locais aos ecossistemas de 
inovação pan-europeus, mediante a 
cooperação com as CCI do EIT e os 
respetivos centros de colocalização.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a fim de assegurar uma 
integração mais profunda das CCI nos 
ecossistemas de inovação locais, cada CCI 
terá de elaborar e aplicar uma estratégia 
destinada a reforçar a relação com os 
agentes regionais e locais no domínio da 

Além disso, a fim de assegurar uma 
integração mais profunda das CCI nos 
ecossistemas de inovação locais, cada CCI 
terá de elaborar e aplicar uma estratégia 
destinada a reforçar a relação com os 
agentes regionais e locais no domínio da 
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inovação, cuja aplicação será ativamente 
acompanhada pelo EIT. Uma abordagem 
de inovação de base local deve ser 
integrada na estratégia plurianual e no 
plano empresarial das CCI e assentar nos 
seus centros de colocalização (e no MRI), 
potenciando, assim, o seu papel de ponto 
de acesso às CCI e interagindo com os 
parceiros colocalizados. As CCI devem 
demonstrar ligações às estratégias locais de 
especialização inteligente e às atividades 
das plataformas temáticas e das iniciativas 
inter-regionais pertinentes, incluindo as 
autoridades de gestão dos FEEI. O EIT irá 
também acompanhar a forma como 
funcionam os centros de colocalização e 
como se integram nos ecossistemas de 
inovação locais.

inovação, especialmente os dos países da 
UE-13 cuja aplicação será ativamente 
acompanhada pelo EIT. Uma abordagem 
de inovação de base local deve ser 
integrada na estratégia plurianual e no 
plano empresarial das CCI e assentar nos 
seus centros de colocalização (e no MRI), 
potenciando, assim, o seu papel de ponto 
de acesso às CCI e interagindo com os 
parceiros colocalizados. As CCI devem 
demonstrar ligações às estratégias locais de 
especialização inteligente e às atividades 
das plataformas temáticas e das iniciativas 
inter-regionais pertinentes, incluindo as 
autoridades de gestão dos FEEI. O EIT irá 
também acompanhar a forma como 
funcionam os centros de colocalização e os 
beneficiários do MRI e a forma como se 
integram nos ecossistemas de inovação 
locais.

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise de uma proposta do 
Conselho Diretivo do EIT, propõe-se que 
seja lançada, em 2022, uma primeira CCI 
no domínio das indústrias culturais e 
criativas com um convite à apresentação de 
propostas a publicar em 2021. Este 
domínio prioritário apresenta a maior 
complementaridade com as oito CCI já 
lançadas pelo EIT, bem como com os 
potenciais domínios prioritários para outras 
parcerias europeias a lançar no âmbito do 
programa Horizonte Europa. As indústrias 
culturais e criativas são um setor com 
elevado potencial de crescimento, muitas 
iniciativas no terreno e uma forte adesão 
por parte dos cidadãos. Estão fortemente 
enraizadas nos respetivos ecossistemas 
locais e regionais. No entanto, estas 
indústrias continuam a ser um setor muito 
fragmentado e os inovadores e criadores de 

Com base na análise de uma proposta do 
Conselho Diretivo do EIT, propõe-se que 
seja lançada, em 2022, uma primeira CCI 
no domínio das indústrias culturais e 
criativas com um convite transparente e 
aberto à apresentação de propostas a 
publicar em 2021. Este domínio prioritário 
apresenta a maior complementaridade com 
as oito CCI já lançadas pelo EIT, bem 
como com os potenciais domínios 
prioritários para outras parcerias europeias 
a lançar no âmbito do programa Horizonte 
Europa. As indústrias culturais e criativas 
são um setor com elevado potencial de 
crescimento, muitas iniciativas no terreno e 
uma forte adesão por parte dos cidadãos. 
Estão fortemente enraizadas nas respetivas 
comunidades locais e regionais. Trata-se 
também de um setor com um grande 
potencial de inovação técnica comercial no 
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empresas carecem das competências 
empresariais e de inovação necessárias. 
Estes estrangulamentos seriam resolvidos 
de forma mais eficaz por uma CCI, graças 
à sua ação de integração do triângulo do 
conhecimento, à perspetiva de longo prazo 
e à abordagem de base local. A ficha de 
informação que resume os desafios das 
indústrias culturais e criativas e o impacto 
previsto da futura CCI consta do anexo 1-B 
do presente PEI.

que se refere ao modelo EIT. No entanto, 
estas indústrias continuam a ser um setor 
muito fragmentado e os inovadores e 
criadores de empresas carecem das 
competências empresariais e de inovação 
necessárias. Estes estrangulamentos seriam 
resolvidos de forma mais eficaz por uma 
CCI, graças à sua ação de integração do 
triângulo do conhecimento, à perspetiva de 
longo prazo e à abordagem de base local. A 
ficha de informação que resume os 
desafios das indústrias culturais e criativas 
e o impacto previsto da futura CCI consta 
do anexo 1-B do presente PEI.

Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. Apoiar a capacidade de inovação do 
ensino superior

3.2. Apoiar a capacidade 
empreendedora e de inovação do ensino 
superior

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através do modelo de integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento de 
capital humano graças à tónica especial 
que coloca na educação para o 
empreendedorismo. No entanto, o impacto 
do EIT permanece limitado aos parceiros 
das CCI.

Através do modelo de integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento de 
capital humano graças à tónica especial 
que coloca na educação para o 
empreendedorismo. No entanto, o impacto 
do EIT permanece limitado e deve 
continuar a ser alargado para além dos 
parceiros das CCI.
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Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apoiar e reforçar a educação cultural e 
artística, promovendo simultaneamente o 
reconhecimento transfronteiriço das 
competências e qualificações artísticas.

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para que possam ser motores de inovação a 
um nível mais amplo, as instituições de 
ensino superior da Europa têm de ser 
inovadoras e empreendedoras na sua 
abordagem da educação, investigação e 
colaboração com as empresas e com o 
ecossistema mais vasto de inovação local, 
designadamente a sociedade civil.

Para que possam ser motores de inovação a 
um nível mais amplo, as instituições de 
ensino superior da Europa têm de ser 
inovadoras e empreendedoras na sua 
abordagem da educação, investigação e 
colaboração com as empresas e com as 
comunidades mais vastas de inovação 
local, designadamente a sociedade civil e 
outros intervenientes, votando particular 
atenção à igualdade de género e à 
inclusão de pessoas com deficiência.

Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento de instituições de 
ensino superior em organizações mais 
inovadoras e empreendedoras passa por 
uma estratégia, um quadro metodológico e 
uma afetação de recursos claros. Com base 
na sua experiência, o EIT encontra-se 
numa posição única para apoiar o 
desenvolvimento da capacidade de 
empreendedorismo e inovação das 

O EIT visará, em particular, instituições 
de ensino superior de países com 
resultados moderados e modestos a nível 
de inovação, bem como outras regiões 
com desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de 
inovação e estratégias de especialização 
inteligente. O EIT atribuirá a esta medida 
pelo menos 25 % do orçamento total 
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instituições de ensino superior no âmbito 
do programa Horizonte Europa.

dedicado a estas atividades. O 
desenvolvimento de instituições de ensino 
superior em organizações mais inovadoras 
e empreendedoras passa por uma estratégia 
clara e ambiciosa, um quadro 
metodológico e uma afetação de recursos. 
Com base na sua experiência, o EIT 
encontra-se numa posição única para 
apoiar o desenvolvimento da capacidade de 
empreendedorismo e inovação das 
instituições de ensino superior no âmbito 
do programa Horizonte Europa.

Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar uma divulgação mais 
ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência em aspetos 
relacionados com a participação nas CCI 
do EIT em toda a Europa, com base em 
redes de informação existentes.

A fim de assegurar uma divulgação mais 
ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência a novos potenciais 
parceiros em aspetos relacionados com a 
participação nas CCI do EIT com base em 
redes de informação existentes e, sempre 
que necessário, criando redes novas.

Alteração 35

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão relevantes, pelo menos duas 
vezes por ano, a fim de assegurar fluxos de 
comunicação e informação adequados com 
os Estados-Membros e a nível da UE, 
mantendo todas as partes informadas 
sobre os desempenhos e os resultados das 
atividades financiadas pelo EIT. O Grupo 

O EIT organizará reuniões anuais do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como da Comissão, do 
Parlamento Europeu e dos órgãos 
consultivos da UE, tais como o Comité 
das Regiões, o Comité Económico e 
Social, a fim de assegurar fluxos de 
comunicação e informação adequados com 
os Estados-Membros e a nível da UE. O 
Grupo de Representantes dos Estados-
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de Representantes dos Estados-Membros 
deve igualmente assegurar um apoio 
adequado à ligação de atividades apoiadas 
pelo EIT a programas e iniciativas 
nacionais, passando, eventualmente, pelo 
cofinanciamento nacional dessas 
atividades.

Membros deve igualmente assegurar um 
apoio adequado à ligação de atividades 
apoiadas pelo EIT a programas e 
iniciativas nacionais, passando, 
eventualmente, pelo cofinanciamento 
nacional dessas atividades.

Alteração 36

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT continuará a dirigir a comunidade de 
antigos alunos do EIT6 e a fornecer-lhes 
orientações estratégicas (em colaboração 
com o conselho de antigos alunos do EIT) 
no intuito de maximizar o seu impacto 
empresarial e societal e a participação 
contínua dos seus membros nas atividades 
apoiadas pelo EIT. Durante o período de 
2021-2027, a comunidade continuará a 
crescer e incluirá também os antigos 
participantes nas ações de apoio às 
capacidades de inovação das instituições de 
ensino superior.

O EIT continuará a dirigir a comunidade de 
antigos alunos do EIT e a fornecer-lhes 
orientações estratégicas (em colaboração 
com o conselho de antigos alunos do EIT) 
no intuito de maximizar o seu impacto 
empresarial e societal e a participação 
contínua dos seus membros nas atividades 
apoiadas pelo EIT. O EIT analisará e 
partilhará as melhores práticas a fim de 
continuar a desenvolver as comunidades 
de antigos participantes. Os antigos 
participantes devem participar na 
angariação de fundos para as CCI e, 
mormente, apoiar as capacidades de 
inovação das instituições de ensino 
superior através da mentoria de novos 
estudantes e investigadores.

__________________
6 A comunidade de antigos alunos do EIT reúne 
empresários e agentes da mudança que 
participaram num programa de educação ou de 
empreendedorismo facultado por uma CCI. A 
comunidade representa uma rede que conta com 
mais de 5 000 membros.

Alteração 37

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.3 – ponto 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Até à data, as boas práticas e as 
aprendizagens resultantes das CCI não 
foram suficientemente codificadas nem 
divulgadas de forma eficaz. Na sua missão 
de apoio enquanto parceiro de 
conhecimento dos decisores políticos e de 
toda a comunidade de inovação, o EIT 
continuará a desenvolver, numa escala 
mais vasta, as suas funções que consistem 
em detetar, analisar, codificar, partilhar e 
garantir a adesão a práticas, aprendizagens 
e resultados inovadores das atividades 
financiadas pelo EIT (educação e 
formação, apoio à inovação, apoio ao 
empreendedorismo). Esta atividade terá por 
base as ligações e sinergias estabelecidas 
com outras iniciativas no âmbito do [pilar 
Europa Inovadora] da [proposta Horizonte 
Europa].

Até à data, as boas práticas e as 
aprendizagens resultantes das CCI não 
foram suficientemente codificadas nem 
divulgadas de forma eficaz. Na sua missão 
de apoio enquanto parceiro de 
conhecimento dos decisores políticos e de 
toda a comunidade de inovação, o EIT 
continuará a desenvolver, numa escala 
mais vasta, as suas funções de instituto de 
inovação e centro de excelência, que 
consistem em detetar, analisar, codificar, 
partilhar e garantir a adesão a práticas, 
aprendizagens e resultados inovadores das 
atividades financiadas pelo EIT (educação 
e formação, apoio à inovação, apoio ao 
empreendedorismo). Esta atividade terá por 
base as ligações e sinergias estabelecidas 
com outras iniciativas no âmbito do [pilar 
Europa Inovadora] do Horizonte Europa. 
A fim de continuar a beneficiar do apoio 
da UE e do Parlamento Europeu, o EIT 
deve organizar regularmente sessões de 
informação destinadas aos deputados. 
Essas sessões de informação devem 
envolver investigadores e parceiros 
comerciais, bem como dirigentes e 
gestores e proporcionar oportunidades de 
controlo e de troca de ideias.

Justificação

Muitos deputados ao Parlamento Europeu têm pouco conhecimento do EIT, dos seus êxitos e 
modo de funcionamento. Importa retificar esta situação.

Alteração 38

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção inclui um conjunto de 
medidas destinadas a adaptar e a melhorar 
o atual funcionamento do EIT e das CCI. 

A presente secção inclui um conjunto de 
medidas destinadas a adaptar e a melhorar 
o atual funcionamento do EIT e das CCI. 
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Um Conselho Diretivo do EIT, eficaz e 
estratégico, acompanhará a aplicação 
dessas medidas ao nível do EIT e garantirá 
os incentivos e o controlo necessários, 
nomeadamente através do processo de 
afetação de verbas, para assegurar que 
também as CCI as aplicam.

Um Conselho Diretivo do EIT, eficaz e 
estratégico, acompanhará a aplicação 
dessas medidas ao nível do EIT e garantirá 
os incentivos e o controlo necessários, 
nomeadamente através de um processo de 
afetação de verbas assente no 
desempenho, para assegurar que também 
as CCI aplicam as alterações, aderindo 
sempre aos mais elevados padrões.

Alteração 39

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
maximizar o seu desempenho e impacto.

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará continuamente o 
cumprimento de princípios de boa gestão 
estabelecidos no Regulamento EIT, dos 
princípios e critérios estabelecidos para as 
parcerias europeias no Regulamento 
Horizonte Europa, bem como o 
alinhamento com as prioridades do 
Horizonte Europa a fim de maximizar o 
seu desempenho e impacto. Serão tomadas 
medidas corretivas adequadas caso as 
CCI tenham um desempenho insuficiente 
ou apresentem resultados inadequados, de 
acordo com os indicadores de 
desempenho.

Alteração 40

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 

O EIT deve assegurar a transparência 
durante a execução, bem como a 
permanente abertura das CCI aos novos 
membros, nomeadamente através de 
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disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas às quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a 
concentração do financiamento e assegurar 
que as atividades das CCI tiram proveito de 
uma vasta rede de parceiros, o 
procedimento de preparação do plano 
empresarial (incluindo a identificação de 
prioridades, a seleção de atividades e a 
afetação de verbas) será mais transparente 
e inclusivo. Por último, as CCI 
multiplicarão o número de convites à 
apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 
o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

financiamento especificamente destinado 
à criação de novos centros de 
colocalização. Tal será concretizado 
mediante a aplicação de critérios de 
adesão claros e coerentes para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas às quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e a sua capacidade 
para contribuir para ecossistemas de 
inovação a nível local, regional, nacional 
e da UE. A fim de respeitar o equilíbrio 
geográfico, limitar a concentração do 
financiamento aos países da UE-15 e 
assegurar que as atividades das CCI tiram 
proveito de uma vasta rede de parceiros, o 
procedimento de preparação do plano 
empresarial (incluindo a identificação de 
prioridades, a seleção de atividades e a 
afetação de verbas) será mais transparente 
e inclusivo, dessa forma promovendo a 
participação dos países da UE-13. As CCI 
multiplicarão o número de convites à 
apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas ajudarão a 
aumentar o número de entidades 
participantes envolvidas nas atividades das 
CCI. Por último, as CCI darão conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

Alteração 41

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Fertilização cruzada a nível 
mundial
As futuras competências exigirão 
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pensamento crítico, flexibilidade mental, 
criatividade e pensamento 
interdisciplinar. O EIT apoiará o êxito da 
Europa através da fertilização cruzada 
ambiciosa entre áreas temáticas, 
promovendo nomeadamente a interação 
entre investigadores e líderes da inovação 
em diferentes CCI. Esse objetivo poderia 
ser alcançado através de conferências 
bianuais entre as CCI em dois ou mais 
domínios (com a participação de 
estudantes e investigadores – ver ponto 
3.1 Comunidades de Conhecimento e 
Inovação - Apoio às CCI existentes).

Alteração 42

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Envolvimento das PME e 
empresas em fase de arranque
Uma vez que 99 % de todas as empresas 
da União são PME e que, nos últimos 
cinco anos, essas empresas criaram cerca 
de 85 % dos novos postos de trabalho, o 
EIT tem de assegurar a inclusão das 
pequenas e médias empresas («PME») e 
das empresas em fase de arranque entre 
os parceiros comerciais das CCI. As 
quotas dos membros são uma fonte 
importante de financiamento para todas 
as CCI, mas uma participação equilibrada 
das PME e das empresas em fase de 
arranque é essencial para divulgar a 
inovação e a educação empresarial. Em 
especial, o envolvimento das PME e das 
empresas em fase de arranque nos países 
do MRI é crucial para o bom 
funcionamento das CCI. Em 
conformidade com a declaração de missão 
inicial do EIT, tal contribuirá para:
(1) ajudar a identificar os problemas 
societais nos Estados-Membros;
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(2) gerar crescimento local; e
(3) criar oportunidades de emprego 
qualificado em toda a União.
Neste contexto, o EIT deve aplicar 
princípios rigorosos de abertura e 
transparência na seleção de novos 
parceiros e no procedimento de 
elaboração dos planos empresariais. As 
PME envolvidas no desenvolvimento de 
novas invenções e inovações devem ter 
acordos de compra previamente 
estabelecidos com as grandes empresas 
envolvidas na CCI em causa.

Justificação

Uma vez que 99 % de todas as empresas da UE são PME e que, nos últimos cinco anos, essas 
empresas criaram cerca de 85 % dos novos postos de trabalho, o EIT tem de assegurar a 
inclusão das pequenas e médias empresas («PME») e das empresas em fase de arranque 
entre os parceiros comerciais das CCI. Os acordos de compra previamente estabelecidos 
constituem uma forma de envolver as PME nas CCI, sem que tenham de pagar quotas de 
adesão incomportáveis.

Alteração 43

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
definirá, até final de 2023, as relações com 
as CCI que deixarão de receber subvenções 
durante o período de programação de 
2021-2027. Dependendo dos resultados 
positivos de uma revisão final, o EIT pode 
celebrar um memorando de cooperação 
com cada CCI, mantendo a cooperação 
após o termo do acordo-quadro de parceria. 
Esse memorando deve incluir, 
nomeadamente, os direitos e as obrigações 
relacionados com:

O EIT desenvolve os princípios gerais 
para a relação com as CCI após o termo 
do acordo-quadro de parceria, em 
conformidade com o quadro do Horizonte 
Europa para parcerias europeias. Em 
função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
definirá, até final de 2023, as relações com 
as CCI que deixarão de receber subvenções 
durante o período de programação de 
2021-2027. Dependendo dos resultados 
positivos de uma revisão final, o EIT pode 
celebrar um memorando de cooperação 
com cada CCI, mantendo a cooperação 
após o termo do acordo-quadro de parceria. 
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Esse memorando deve incluir, 
nomeadamente, os direitos e as obrigações 
relacionados com:

Alteração 44

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— a utilização da marca EIT, a 
participação nos Prémios EIT e noutras 
iniciativas organizadas pelo EIT;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 45

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.5 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— O Erasmus e o EIT estabelecerão 
sinergias entre as respetivas comunidades. 
A cooperação será orientada para garantir a 
estudantes Erasmus em instituições de 
ensino superior dos parceiros das CCI o 
acesso a escolas de verão ou outras 
atividades de formação relevantes das CCI 
(por exemplo, no domínio do 
empreendedorismo e da gestão da 
inovação), e estabelecer contactos com a 
rede de antigos alunos das CCI.

— O Erasmus e o EIT estabelecerão 
sinergias entre as respetivas comunidades. 
A cooperação será orientada para garantir a 
estudantes Erasmus em instituições de 
ensino superior dos parceiros das CCI o 
acesso a escolas de verão ou outras 
atividades de formação relevantes das CCI 
(por exemplo, no domínio do 
empreendedorismo e da gestão da 
inovação), e estabelecer contactos com a 
rede de antigos alunos das CCI. Tal deve 
incluir os estudantes envolvidos em 
programas de aprendizagem e formação 
profissional no âmbito do programa 
Erasmus PRO.

Alteração 46

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.5 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— Sempre que possível, serão — Serão asseguradas sinergias com a 
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asseguradas sinergias com a iniciativa 
Universidades Europeias, o que poderá 
ajudar a integrar as atividades de 
educação do EIT e, assim, alcançar um 
impacto sistémico.

iniciativa Universidades Europeias, a fim 
de assegurar que as atividades de 
educação do EIT se tornem parte do 
sistema e tenham, assim,  um impacto 
positivo no ensino nos Estados-Membros.

Alteração 47

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3.5 – parágrafo 6 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada às 
indústrias culturais e criativas. Serão 
desenvolvidas sinergias e 
complementaridades sólidas com o 
programa em domínios como as 
competências, o emprego e os  modelos 
empresariais criativos.

— O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada às 
indústrias culturais e criativas. Serão 
desenvolvidas fortes sinergias e 
complementaridades com o programa em 
domínios como as competências criativas, 
e o seu reconhecimento e certificação 
centrados no desenvolvimento de novas 
tecnologias, no emprego, na mobilidade 
transfronteiriça, nas abordagens 
intersectoriais à criatividade e no 
desenvolvimento de modelos empresariais.

Alteração 48

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O IET lançará uma nova ação de apoio 
para facilitar a criação de novos centros 
de colocalização nos Estados-Membros 
que não estejam representados ou que 
permaneçam sub-representados nas 
atuais CCI.
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Alteração 49

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Normas ambiciosas das CCI 
deverão facilitar e apoiar a investigação e 
a inovação da mais elevada qualidade e 
ambição;

Alteração 50

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4.2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O EIT assegurará que os dados que recolhe 
através do seu sistema de acompanhamento 
interno, incluindo os resultados das CCI, 
sejam plenamente integrados no sistema 
global de gestão de dados do programa 
Horizonte Europa. Garantirá que as 
informações resultantes do processo de 
acompanhamento e avaliação sejam 
disponibilizadas em tempo útil e estejam 
acessíveis numa base de dados eletrónica 
comum sobre a aplicação do programa 
Horizonte Europa. Além disso, o EIT 
velará pela elaboração de relatórios 
específicos sobre impactos quantitativos e 
qualitativos, designadamente sobre as 
contribuições financeiras autorizadas e 
efetivamente realizadas.

Para melhorar a transparência e a 
abertura, o EIT assegurará que os dados 
que recolhe através do seu sistema de 
acompanhamento interno, incluindo os 
resultados das CCI, sejam plenamente 
acessíveis e integrados no sistema global 
de gestão de dados do programa Horizonte 
Europa. Garantirá que as informações 
resultantes do processo de 
acompanhamento e avaliação sejam 
disponibilizadas em tempo útil e estejam 
acessíveis numa base de dados eletrónica 
comum sobre a aplicação do programa 
Horizonte Europa. Além disso, o EIT 
velará pela elaboração de relatórios 
específicos sobre impactos quantitativos e 
qualitativos, designadamente sobre as 
contribuições financeiras autorizadas e 
efetivamente realizadas.

Alteração 51

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— Produtores, distribuidores, — Artistas, criadores, produtores, 
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organismos de radiodifusão, salas de 
cinema e todos os tipos de organizações 
culturais estão obrigados a inovar para 
atrair novas gerações de públicos.

distribuidores, organismos de radiodifusão, 
salas de cinema e todos os tipos de 
organizações culturais devem inovar para 
promover a participação ativa nos sectores 
criativos, apoiar a mobilização e o 
desenvolvimento de públicos de todas as 
idades, especialmente jovens, em toda a 
Europa e fora dela, e desenvolver novos 
processos, serviços, conteúdos culturais e 
novas formas de práticas criativas que 
tragam valor social.

Alteração 52

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— A falta de empreendedorismo e de 
competências transversais nas indústrias 
culturais e criativas8 diz respeito tanto aos 
subsetores emergentes como aos mais 
estabelecidos que estão sujeitos a 
profundas transformações digitais. Estas 
competências são necessárias para a 
inovação e revelam-se cruciais à luz das 
mudanças no mercado de trabalho que 
afetam o setor.

— A falta de empreendedorismo e de 
competências transversais nas indústrias 
culturais e criativas diz respeito tanto aos 
subsetores emergentes como aos 
estabelecidos que estão num processo de 
profundas transformações digitais. Estas 
competências são necessárias para a 
inovação e revelam-se cruciais à luz das 
mudanças no mercado de trabalho que 
afetam o setor.

__________________
8 Os estudos culturais e criativos em universidades 
europeias incidem principalmente na «parte 
criativa» e os seus diplomados nem sempre estão 
preparados para entrar no mercado de trabalho 
moderno, uma vez que não dispõem de 
competências transversais (empresariais, digitais e 
de gestão financeira). No que diz respeito às 
instituições de ensino superior, a UE está atrasada 
em relação aos EUA no que respeita aos estudos 
de comunicação e comunicação social (ao passo 
que as universidades da UE registam melhores 
desempenhos em disciplinas mais tradicionais, 
como arte e design ou as artes do espetáculo).

Alteração 53
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— A cooperação entre investigadores 
e entre o mundo da investigação e da 
indústria é limitada, como o é a 
coordenação dos esforços de I&D e a 
partilha de métodos, resultados e boas 
práticas. Além disso, porque a maior parte 
da investigação nas indústrias culturais e 
criativas não está traduzida, os 
investigadores desconhecem, muitas vezes, 
projetos semelhantes e repetem-nos.

— A cooperação entre investigadores 
e entre o mundo da investigação e da 
indústria e organizações públicas do 
terceiro setor é limitada, como o é a 
coordenação dos esforços de I&D e a 
partilha de métodos, resultados e boas 
práticas. A maior parte da investigação nas 
indústrias culturais e criativas não está 
traduzida na maioria das línguas oficiais 
da União, os investigadores desconhecem, 
muitas vezes, projetos semelhantes e 
repetem-nos.

Alteração 54

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— Uma parte significativa das 
prioridades regionais em termos de 
especialização inteligente na Europa diz 
respeito à cultura sob diferentes ângulos 
(por exemplo, o património cultural, as 
indústrias criativas, etc.). Dado o 
importante papel da cultura e da 
criatividade para o desenvolvimento 
económico e social das cidades e das 
regiões e a respetiva capacidade para 
ajudar a resolver problemas de 
desigualdade em toda a Europa, o potencial 
da CCI dedicada às indústrias culturais e 
criativas é significativo.

— Uma parte significativa das 
prioridades regionais em termos de 
especialização inteligente na Europa diz 
respeito à cultura sob diferentes ângulos 
(por exemplo, o património cultural, os 
jogos de vídeo, a produção multimédia, o 
design, a arquitetura, etc.). Dado o 
importante papel da cultura e da 
criatividade para o desenvolvimento 
económico e social das cidades e das 
regiões e a respetiva capacidade para 
ajudar a resolver problemas de 
desigualdade em toda a Europa, o potencial 
da CCI dedicada às indústrias culturais e 
criativas é significativo.

Alteração 55

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os desafios relacionados com o emprego, a 
resiliência económica e o crescimento 
inteligente na Europa incluem problemas 
de ordem económica como o desemprego 
(em especial o desemprego dos jovens)  e a 
concorrência mundial.

As ICC são capazes de promover a 
inovação noutros setores da economia. Os 
atuais desafios relacionados com a 
resiliência económica e o crescimento 
inteligente na Europa incluem a escassez 
de inovação, as competências (em 
especial, competências digitais), o 
desemprego (em especial, o desemprego 
juvenil), o subemprego e a crescente 
concorrência mundial.

Alteração 56

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— As indústrias europeias são 
desafiadas pela digitalização e pela 
globalização e pelo forte impacto que estas 
têm na forma como os artistas produzem e 
distribuem as suas obras e se relacionam 
com os respetivos públicos. O colapso dos 
mercados de DVD, as novas expectativas 
dos consumidores e o persistente domínio 
dos estúdios dos EUA, juntamente com a 
ascensão de gigantes digitais mundiais 
como a Amazon, o ITunes, a Google e a 
Netflix, tiveram impacto na cadeia de valor 
tradicional.

— As indústrias culturais e criativas 
europeias são desafiadas pela digitalização 
e pela globalização e pelo forte impacto 
que estas têm na forma como os artistas 
produzem e distribuem as suas obras e se 
relacionam com os respetivos públicos. O 
colapso dos formatos tradicionais, as 
novas expectativas dos consumidores e a 
crescente concentração dos mercados nas 
mãos de um pequeno número de empresas 
não europeias, juntamente com a ascensão 
de gigantes digitais mundiais, como a 
Amazon, o ITunes, a Google e a Netflix, 
tiveram impacto na cadeia de valor 
tradicional.

Alteração 57

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 7 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por último, o papel da Europa enquanto 
ator global inclui a necessidade de reforçar 

Por último, o papel da Europa enquanto 
ator global inclui a necessidade de reforçar 



PE644.924v02-00 34/37 AD\1206355PT.docx

PT

a divulgação dos conteúdos culturais 
gerados na Europa. A Europa tem de 
permanecer competitiva na corrida digital 
mundial para a criação de novas 
tecnologias (por exemplo, IA, IdC, cadeias 
de blocos) para as quais as indústrias 
culturais e criativas são importantes 
geradores de conteúdos, produtos e 
serviços a nível internacional. Além disso, 
numa ótica global, as indústrias culturais e 
criativas (por exemplo, design, arquitetura, 
etc.) contribuem ativamente para o 
desenvolvimento sustentável e promovem 
a inovação ecológica, enquanto os 
conteúdos culturais (literatura, cinema e 
artes) podem sensibilizar para os 
problemas ecológicos e informar a opinião 
pública.

a divulgação dos conteúdos culturais 
gerados na Europa. A Europa tem de 
permanecer competitiva na corrida digital 
mundial para a criação e o 
desenvolvimento de novas tecnologias (por 
exemplo, aprendizagem automática, IA, 
IdC, cadeias de blocos) para as quais as 
indústrias culturais e criativas são 
importantes geradores de conteúdos, 
produtos e serviços a nível internacional. 
Além disso, numa ótica global, as 
indústrias culturais e criativas (por 
exemplo, design, arquitetura, etc.) 
contribuem ativamente para o 
desenvolvimento sustentável e promovem 
a inovação ecológica, enquanto os 
conteúdos culturais (literatura, cinema e 
artes) podem sensibilizar para os 
problemas ecológicos e informar a opinião 
pública.

Alteração 58

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma CCI do EIT dedicada às indústrias 
culturais e criativas — com uma 
abordagem holística e integrada — 
contribuirá para dar resposta a todos os 
desafios anteriormente apontados. Ao 
abranger quase todos os setores da nossa 
vida, sociedade e economia, essa CCI será 
muito relevante em termos de impacto 
económico e societal, proporcionando 
oportunidades estratégicas para inovação 
económica, tecnológica e social.

Uma CCI do EIT dedicada às indústrias 
culturais e criativas — com uma 
abordagem holística e integrada — 
procurará dar resposta a todos os desafios 
anteriormente apontados. Ao abranger 
quase todos os setores da nossa vida, 
sociedade e economia, essa CCI será muito 
relevante em termos de impacto económico 
e societal, proporcionando oportunidades 
estratégicas para inovação económica, 
tecnológica e social.

Alteração 59

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As inovações baseadas na cultura e na 
criatividade dinamizam a competitividade 
europeia quer diretamente mediante a 
criação de novas empresas e de postos de 
trabalho, quer indiretamente, através da 
geração de vantagens intersetoriais para a 
economia em geral, melhorando a 
qualidade de vida e reforçando o caráter 
atrativo da Europa. As indústrias culturais 
e criativas são cada vez mais vistas como 
novas fontes de crescimento e emprego 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos, 
empregando já mais de 12 milhões de 
pessoas na UE, o que representa 7,5 % de 
todas as pessoas empregadas na UE.

As inovações baseadas na cultura e na 
criatividade abordam os desafios sociais e 
dinamizam a competitividade europeia 
quer diretamente mediante a criação de 
novas empresas, organizações e postos de 
trabalho, quer indiretamente, através da 
geração de vantagens intersetoriais para a 
economia em geral, melhorando a 
qualidade de vida e reforçando o caráter 
atrativo da Europa. As indústrias culturais 
e criativas são cada vez mais vistas como 
novas fontes de crescimento e emprego 
inteligentes, sustentáveis e inclusivos, 
empregando mais de 12 milhões de pessoas 
na UE, o que representa 7,5 % de todas as 
pessoas empregadas na UE.

Alteração 60

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 6 – ponto 9 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Uma CCI do EIT dedicada às indústrias 
culturais e criativas é a mais adequada para 
dar resposta aos grandes desafios 
económicos e societais acima descritos. A 
criatividade é um motor essencial da 
inovação e uma CCI nesta área tem 
capacidade para libertar o potencial de 
criatividade baseada na cultura e ajudar a 
reforçar a competitividade e o crescimento 
inteligente na Europa.

Uma CCI do EIT dedicada às indústrias 
culturais e criativas é a mais adequada para 
dar resposta aos grandes desafios 
económicos e societais acima descritos. A 
criatividade é um motor essencial da 
inovação e uma CCI nesta área tem 
capacidade para libertar o potencial de 
criatividade artística baseada na cultura e 
ajudar a reforçar o modelo social, a 
competitividade global e um crescimento 
inteligente e sustentável da Europa.
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